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icov B. ToupKafll & I. Arkmap|jai<OYn,ou 
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 

ΙΙΦατµαγκιούλ, ένα όµορφο νεαρό κορίτσι που ζει στο ίδιο σπίτι µε ιον 
Ιαδερφό και τη νύφη tns. σαν παρείσακτη. Ετοιµάζεται να παντρευτεί τον 

άντρα που αγαπά και κάνει όνειρα να γίνει ευτυχισµένη. 'Opus n µοίρα έχει 
άλλα σχέδια και n ζωή Tns θα αλλάξει δραµατικά. Ο άνθρωπος στον οποίο 
κατέφυγε χωρίς τπ θέλησή Tns, θα γίνει ο σωτήρας Tns; Ο xpovos θα αλλάξει 
την κατεύθυνση σε µια σχέση γεµάτη piaos; θα µπορέσει ο Κερίµ να αγαπήσει 

την Φατµαγκιούλ; 

www.livanis.gr 

TIE MEPEEIIOY AITOETEYE TO QQE 
iou'Oiykev PouyKE 

K 
Εκδόσεις ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ 

(πολυτάραχη ιστορία pias ανατολικογερµανική5. σοσιαλιστικήε οικογέveias 
από τα χρόνια Tns εξορίας µέχρι την πτώση του Τείχουε και ακόµα 

πιο πέρα... Ένα βιβλίο που pas ταξιδεύει από το Μεξικό και τη Σιβηρία eos 
τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία tns Γερµανίας, διασχίζοντας όλες tis κορυφές και tis 
αβύσσους του εικοστού αιώνα...Ένα πολυβραβευµένο µυθιστόρηµα, διαποτισµένο 

µε ευαισθησία και χιούµορ. 

www.klidarithmos.gr 

WYXTKH ΜΠΟΥΓΑ∆Α 
ins Kaispivas ΤσεµπερήΊίδου 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 

Ησυγγραφέα5 των µπεστ σέλερ «Όχι πια sex µόνο φίλοι» και «Η ευτυχία 
είναι απόφαση» µας προτείνει τρόπους για να ξεκαθαρίσουµε τη ζωή 

pas, να αφήσουµε πίσω το παρελθόν που λειτουργεί a>s τροχοπέδη και 
να βρούµε τη χαρά και την ευτυχία. Ένα βιβλίο διανθισµένο µε προσωπικά 
παραδείγµατα που διαβάζεται εύκολα και σε γεµίζει αισιοδοξία. Ένα βιβλίοοδοστρωτήρας 

που pas βοηθάει µέσα από µια γενναία µπουγάδα να ξεπλύνουµε 
τη σκόνη µέσα µα$ και έξω. ώστε να λάµψει n ουσία Tns ζωή5 pas. 

www.psichogios.gr 

TO IIAHPEE BIBAIO 
THE ENAAAAKT1KHEIATPIKHE 
tou AvtpEas Mopitz 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

To βιβλίο παραθέτει ρεθόδου$ για να αναλάβουµε τον απόλυτο έλεγχο Tns 
σωµατικής και διανοητικής µα5 υγείας και αποκαλύπτει εκατοντάδε5 µυστικά. 

τα οποία αποδεδειγµένα προάγουν την υγεία, την ευεξία και την ίαση. 
Είναι αποτέλεσµα 35xpovns έρευναε και βασίζεται στην κλινική εµπειρία 
του συγγραφέα, ο onoios pas παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζουρε, για 
να αφυπνίσουρε την έµφυτη δύναµή pas για αυτοθεραπεία. Τα βιβλία του 
Μόριτζ είναι πολύ δηµοφιλή σε ooous ασχολούνται µε ολιστικέΞ θεραπείεε. 

www.dioptra.gr 
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ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
IIOV ΛΙΓΟΣΤΕΥΕ 
TO ΦΩΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΜ.ΠΕΡΛ1∆0Υ 

ΙΒΛΙΟ; 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΟΣ I 

Hrt ο itpBiKun^ mi tavtm) Ην 

£κδηίΐνϋ<τ&ις 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
6 ΑΠΡΙΛΙΟ 

Victoria 

Hislop 
ΟΊΗευιαίοςΧορός 

"T. s 
Η Βικτόρια Χίσλοπ 
παρουσιάζε to Βιβλίο 

Tns «Ο τελευTaios 
xopos - Ιστορίες 
εµπνευσµένα 

από την Ελλάδα», 
που κυκλοφορά 
από tis εκδόσ85 ∆ΙΟΠΤΡΑ. Μέσα 
από δέκα πολύ δυνατά διηγήµατα, 

n Βικτόρια Χίσλοπ pas βγάζει 
σεργιάνι otous αθηναϊκούς δρόµους 

αλλά και oas πλατείες των 
ελληνικών χωριών. 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ 

Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. θεσσαλονίκη 
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ΤΕΤΑΡΤΗ HI ACNQ ΛΙΒαΝΠ 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ι 19:30 Sfs,. .% 
Οι Ekoooos ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, 

ο 6ήµαρχο5 
Ayias BapBapas κ. 
Γιώργος Καπλάνη5 

και n Λέσχη Ανά? 
γνώσης του δήµου 
pas προσκαλούν στην παρουσία» 
on του Βιβλίου tns Λένας ∆ιβάνη 
«Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης». Η συγγραφέα$ 

θα συνοµιλήσει µε το 
κοινό και θα υπογράφε ανάτυπα 
του βιβλίου tns. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

FIEiTil 
Οι Εκδόσες ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

και ο πολυχώρο5 
«Όµορφη 

Πόλη» pas προσκαλούν 
στην παρουσίαση 
του νέου 

βιβλίου tns Ελένη5 

Πριοβόλου «Για t' όνερο ηώς να 
µιλήσω». Η συγγραφέας θα συνοµίλησε 

µε to κοινό και θα υπόγραψε 
αντίτυπα ιου βιβλίου tns. 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 

Τραπεζούνκκ 8, Σταµάτα, 
Εύξεινοβ novros, Αθήνα. 
Τηλ. 210 6219697 

www.clipnews.gr


